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Так організатори , працівники сектору культури і туризму відділу освіти, культури і
туризму Турківської міської ради, назвали флешмоб, приурочений Дню вишиванки. Своєю
красою це динамічне дійство зачаровувало усіх присутніх на майдані Шевченка в м. Турка у
четвер, 20 травня. Під запальну мелодію пісні молоді учасники показали цікаву танцювальну
композицію поряд з розгорнутим працівниками бібліотеки великим вишитим рушником. Але
найвеличніше, у багатоголоссі та різноманітності вишиванок, прозвучав Гімн України, виконаний усіма присутніми на майдані.

Дорогу, люблячу матусю, турботливу бабусю, жительку с.
Закіпці – Марію Василівну Масендич з днем народження щиро
вітають донька Оксана, зять Анатолій,
син Ігор, невістка Галина, онуки Павло,
Андрій, Орест, Тетяна-Марія та Злата і бажають міцного здоров’я, щастя, радості,
Божої опіки на кожен день та довгий вік.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Дорогу, люблячу, лагідну, добру дружину, жительку с. Закіпці
– Марію Василівну Масендич з днем народження щиро вітає
чоловік і бажає міцного-міцного здоров’я, безліч радісних і світлих днів у житті,
добра, достатку, миру і благополуччя,
щедрої Господньої ласки на многії і благії
літа.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Дарую в цей святковий день.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі і благі літа.

До речі, слова, винесені у заголовок, належать засновниці цього чудового свята Лесі Воронюк.
Вперше його почали святкувати у 2006 році і відтоді, впродовж 15 років, українці не зраджують цій
добрій патріотичній традиції.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

STEM- ПРОЕКТ КАЛИНИ РОЗЛУЦЬКОЇ
Вчителька початкових класів та географії Верхньояблунського ЗЗСО Калина Розлуцька
розробила як форму роботи з школярами онлайн-проект, в якому розкрила таємниці такого
унікального фрукту як яблуко. Її праця визнана серед найкращих в області. Слід сказати, що
Stem-проекти – це сучасний підхід до навчання, що поєднує природничі науки, технології, інженерію, мистецтво та навіть математику.
Чому ж Калина Василівна вибрала саме яблуко? Річ у тому, що заморські
фрукти здаються нам набагато привабливішими та смачнішими. А дарма!
Наше яблуко ще позмагається з ними, наголошує Калина Василівна. Воно
відоме з глибокої давнини. Скам’янілі залишки яблуні знайшли в доісторичних стояках на території сучасної Швейцарії. Про особливу плодючість яблунь
знали ще трипільці, які зображали насіння яблуні на своєму посуді. У Сумській
області, на околиці міста Кролевець, росте яблуня – ботанічна пам’ятка
природи державного значення.
Реалізувавши цей проект, вчителька розкрила усі таємниці яблука і створила цікаву, унікальну, власну історію його чудотворної сили, краси та користі.
У праці доступно для дітей висвітлено теми «Яблуко і світ», де вона розповіла, які фірми у світі використовують яблуко як знак, логотип своєї компанії.
Є тут й розділ «Смачного!», в якому вчителька розповіла, що тільки не
готують з цього фрукту. Також цікаво розкрито теми «Корисні факти про
яблуко або поради дієтолога», «Цікаво знати», «Досліджуємо», «Створюємо
власні шедеври», «Смачна» математика», «Осінь-чарівниця», «Досліджуємо, спостерігаємо, вимірюємо», «Будьмо знайомі», «Шукаємо, знаходимо».
Калина Василівна розповіла, як давно українці знають про яблуню та її смаковиті плоди, яка користь від яблук для здоров’я дітей, навчила, як виміряти яблуко, також діти
зображали яблуко та яблуню у своїх малюнках та ін.
Творча, цікава й, можна сказати, багата робота вчительки з Верхньої Яблуньки Калини Розлуцької
стала в ряд з найкращими працями педагогів Львівщини та була надрукована в науково-популярному природничому журналі для дітей «Колосок».
Ольга ТАРАСЕНКО.

Громада та староста с. В.Яблунька
щиро вітають з ювілейним днем народження відповідальну, чуйну, добру людину, багаторічного сільського голову Андрія Григоровича Федорчака і бажають
шановному ювіляру, аби Господь дарував міцне здоров’я, світлу радість, ласку
і благословення. Нехай кожен наступний
день у житті буде наповнений щастям і
натхненням, радістю і добром, миром і
достатком, любов’ю рідних та повагою
людей.
Хай Вас щастя як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає,
Хай світлою буде життєва дорога.
Любові - від рідних, а ласки - від Бога.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народження
т.в.о. директора лікарні Петра Петровича Ігнацевича і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, чудового настрою, сімейного добробуту, молодості
душі, любові від рідних, здійснення усіх
планів та сподівань.
Бажаємо щастя у всьому,
На всіх перехрестях життя.
Хай серце не знає утоми
Під сонцем ласкавим буття.
Снаги трудової без ліку,
Пошани, добра від людей.
Щасливого й довгого віку
І безліч ласкавих пісень.

2 стор.
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×ÎÐÍÎÁÈËÜ –
ÁÅÇ ÒÅÐÌ²ÍÓ
ÄÀÂÍÎÑÒ²
Чорнобильська трагедія – одна з найбільших техногенних
аварій ХХ століття, що трапилася 35 років тому, ще й досі
ятрить у душах мільйонів українців, все нагадуючи про ті
страшні квітневі дні. Тоді на боротьбу з розбурханим неконтрольованим атомом четвертого реактора пішли тисячі
українців – медики, пожежні, науковці, будівельники, працівники міліції та фахівці багатьох інших професій.
Серед тих, хто став у двобій,
був і мій батько, пожежник Ігор
Шевчук, інспектор внутрішньої
служби ВДПН м. Турка. Тоді
йому було лише 23 роки. Таким
був наказ. І він як військовий не
міг відмовитися. Зрештою, можна собі уявити, яких масштабів
набула б Чорнобильська трагедія у разі відмови брати участь у
ліквідації відважних і відповідальних українців.
На жаль, батька уже давно
немає в живих. У Чорнобилі він
отримав велику дозу радіаційного опромінення, яке з роками підірвало його здоров’я. Як
наслідок – страшний діагноз –
лейкемія. Хоч батько й віддано
боровся з хворобою, але сили
були нерівні. 7 липня 2002 року,
якраз на свято Івана Купала,
його серце перестало битися.
Тоді мені було лише 4 місяці.
Отож, зрозуміло, що про життя,
службу та участь у ліквідації
Чорнобильської трагедії я знаю
лише з розповідей мами та батькових друзів. І кажу відповідально і щиро: я горджуся, що він в
мене такий був, зрештою, є.
Адже сьогодні він молиться за
нас з небес, допомагаючи йти
життєвою дорогою.
На ліквідацію аварії мій батько поїхав 9 листопада – через 6
місяців після вибуху четвертого
енергоблоку. І пробув безпосередньо біля цього енергоблоку
місяць. Там разом зі своїм караулом ніс чергування – по 8
годин. Як виявляється, рідні не
могли дізнатися, як живеться

там ліквідаторам. Адже тодішня влада не дозволяла листування
з
рідними, забороняла
робити
й
приватні
фотознімки.
Словом, під
з аб о р оно ю
була будьяка інформація, що
стосувалася
Ч о р н о бильської
ат омно ї
станції. Але
тоді на це
ніхто не зважав. Такі молоді хлопці
як мій батько,
запальні, ще
до кінця не
усвідомлювали масштаби трагедії
і наслідки
свого перебування тут.
Сьогодні
мене як дочку ліквідатора часто болить, що
молоді люди, зрештою й нерідко влада, не розуміють або
не хочуть розуміти величного
подвигу ліквідаторів. Якби вони,
молоді хлопці й дівчата, віддано і чесно в цей страшний час
не виконали свою роботу, мож-

ливо зараз ми мали б значно
плачевні наслідки – не лише в
межах України, а й в цілій
Європі. Власне, тому логічно
провести паралель між ліквідаторами-чоронобильцями та
сьогоднішніми воїнами АТО/
ООС. Тоді, такі як мій батько,
рятували світ від радіації, а сьогодні молоді юнаки, що присвятили себе армії, боронять Україну і Європу, а, може, й світ, від
російського тероризму. Щоправда, 35 років тому це був невидимий ворог, а зараз – реальний, який із зброєю в руках
вбиває мирних жителів. Саме
тому я низько схиляю голову
перед всіма чорнобильцями,
яких ми пошановували місяць
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ПЕРЕХОДИ ДЛЯ
ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ
Уже не перший рік влада намагається навести бодай елементарний порядок з любителями швидкої їзди, які, зазвичай
у вечірню пору, демонструючи водійські навики, на шаленій
швидкості гасають вулицями міста. Поліція не завжди може
притягнути їх до відповідальності через те, що наші стражі
порядку наразі не мають спеціального приладу для вимірювання швидкості – TrueCam.
Але влада робить перший крок для наведення порядку. На минулій сесії міськради депутати надали дозвіл на розробку схеми
організації дорожнього руху в м. Турка. Йдеться про те, що вже
найближчим часом буде встановлено 3 підняті переходи, виконані з бруківки, завширшки майже 4 м і заввишки 5-7 см. Слугуватимуть вони не лише для безпечного переходу вулиці пішоходами,
а й для обмеження швидкості. Кожен водій змушений буде, наближаючись до нього, зменшити швидкість. Переходи і відповідні знаки будуть облаштовані на вул. І. Франка (біля церкви Різдва Христового), на вул. Молодіжна (біля школи) та напроти Ощадбанку.
Такі дорожні споруди служитимуть значно довше, аніж «лежачі
поліцейські», що декілька років тому були встановлені в Турці.
Очевидно, через те, що погано закріпили до проїзної частини,
через декілька місяців довелося їх демонтувати.
До того ж, у місті облаштують ще й 3 звичні переходи з білою
розміткою: біля професійного ліцею і магазину «Оріон» – на вул.
Молодіжна, та біля музичної школи – на вул. С.Стрільців.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀÇÀÐ ÒÀÖÈØÈÍ
ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ
Через щільний закордонний гастрольний графік відомий
гурт LeonVoci, натхненником і організатором якого є наш
земляк Назар Тацишин, не так уже й часто виступає в Україні. Зазвичай хлопці гастролюють у Польщі та багатьох
інших країнах центральної та східної Європи. Там вони впізнавані та завжди очікувані.

тому, а також сьогоднішніми
воїнами-захисниками, яких згадуватимемо 23 травня, відзначаючи День Героїв.
Вероніка ШЕВЧУК,
студентка ІІ курсу, спеціальність – журналістика НУ
«Львівська політехніка».

Ó×Í² ÃÎÑÒÞÂÀËÈ Ó
ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊ²Â
Впродовж десятків років
учні навчальних закладів, що
знаходяться неподалік Державного кордону, мають добру співпрацю з нашими
відділами прикордонної служби. Для того, щоб ознайомити їх з нашим життям та побутом, ми запрошуємо у
гості, адже маємо чітке розуміння, що для них це цікаво
та повчально.
Так, 14 травня, такі зустрічі
відбулися на територіях відділів
прикордонної служби «Сянки»,
«Боберка» та «Лопушанка». До
нас приїхали учні 8-11 класів
Боринського, Верхньояблунського та Хащівського ЗЗСО. Для
них було проведено екскурсію
по підрозділах, ознайомлено з
технікою та озброєнням, яке
використовуємо. Також учням
розповіли про умови прийняття на службу та вимоги до кандидатів. У заходах взяли участь
близько 50 учнів.
Євген НАГАЙСЬКИЙ,
заступник
начальника
відділу прикордонної служби
“Сянки” з персоналу.

Певна річ, що чимало турківчан, знаючи про непересічний пісенний талант Назара та його колег, мріють потрапити на концерт
колективу. Власне така нагода для всіх бажаючих є. У неділю, 23
травня, хлопці виступають у арт-клубі «Віденська тераса», що у
Львові на проспекті Свободи, 12. Вхід – 300 грн.
Отож, маємо добру нагоду відвідати княже місто та отримати
душевне задоволення, побувавши на концерті.
У неділю, 23 травня, Турківська ДЮСШ «Юність» проводить
відкриту першість спортшколи з шашок.
13.00 год. – юнаки і дівчата 2011 р.н. і молодші; 15.30 год –
юнаки і дівчата 2007 р.н. і молодші.
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ÄÎÃÎÂ²Ð ÎÐÅÍÄÈ
ÇÀ ÍÎÂÈÌ ÇÀÊÎÍÎÌ
Нагадаємо, що з 1 лютого 2020 р. в Україні вступив у дію
новий Закон, відповідно до якого оренда державного (комунального, до речі, теж) майна буде відбуватись через
систему ProZorro. Це новий етап публічних онлайн-аукціонів
з рівними можливостями для усіх потенційних орендарів.
Згідно зі ст. 18 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» продовження договорів оренди
здійснюється за результатами проведення аукціону або ж
без проведення аукціону.
Продовження договору оренЩо робити орендарю?
ди без аукціону.
Орендар, який бажає продовжиЯкі договори можуть бути проти договір, що підлягає продовжендовжені без проведення аукціню на аукціоні, звертається до оренону?
додавця із заявою не пізніше, ніж
- договори, які продовжуються
за 3 місяці до закінчення строку дії
вперше і які укладені на 5 років або
договору.
менше;
Якщо орендар не подав заяву у
- договори, укладені без провецей строк, то орендодавець, не
дення аукціону з установами та
пізніше ніж за 1 місяць до закінченорганізаціями (бюджетні організації,
ня строку дії договору, повідомляє
релігійні організації – для проведенорендаря про припинення договоня релігійних обрядів, Пенсійний
ру на підставі закінчення строку і
фонд, музеї, заклади освіти тощо);
повідомляє про необхідність
- договори укладені з підприємзвільнення приміщення і підписанствами і організаціями, що надають
ня акта приймання-передачі.
соціально важливі послуги насеЯкщо є заборгованість з орендленню. До цього переліку КМУ вненої плати до подання заяви її необсено такі суб’єкти: 1. АТ «Ощадхідно погасити.
банк», яке надає послугу за оплату
Як проводиться аукціон?
житлово-комунальних платежів
Рішення про оголошення аукціобез комісії. 2. АТ «Укрпошта», яке
ну та оголошення проведення аукнадає послуги поштового зв’язку.
ціону на продовження договору
3. Нацбанк та уповноважені ним
містить:
банки для зберігання готівки.
- інформацію про чинний договір
Що робити орендарю?
оренди: найменування і адреса
Орендар, який має право на проорендаря та орендодавця і баландовження договору без аукціону,
соутримувача, дата укладення,
звертається із заявою про продовстрок договору і дата закінчення
ження договору не пізніше, ніж за 3
договору, інформацію про те, що
місяці до закінчення строку дії дочинний орендар має переважне
говору. Якщо орендар порушив цей
право на продовження такого дотермін, орендодавець повідомляє
говору, яке реалізується шляхом
орендаря не пізніше, ніж за 1 місяць
участі чинного орендаря в аукціоні
до закінчення строку дії договору,
на продовження договору оренди;
що договір припиняєть ся на
- інформацію, що зазначається в
підставі закінчення строку і ореноголошенні про передачу майна в
доване приміщення необхідно
оренду;
звільнити і підписати акт прийман- у разі здійснення орендарем неня-передачі.
від’ємних поліпшень інформацію
Крім того, якщо орендар має запро їх вартість, підтверджених
боргованість з орендної плати, він
висновком будівельної експертине може звертатися із заявою про
зи, із зазначенням дати їх заверпродовження договору, поки не
шення, копію рішення орендодавця
погасить заборгованість.
про надання згоди на поліпшення,
Орендар разом із заявою надає
копію звіту про оцінку майна та реорендодавцю звіт про оцінку майцензію на цей звіт.
на та рецензію на цей звіт. Якщо
Стартову орендну плату визназаяву подає підприємство, що
чають у розмірі 1% від балансової
надає важливі соціальні послуги
вартості, але не може бути нижнаселенню, орендар подає докучою за останню місячну орендну
менти , які це підтверджують.
плату, встановлену договором, що
Як приймає рішення орендопродовжується.
давець?
Розмір гарантійного внеску встаПісля отримання заяви і докуновлюють від 2 до 6 стартових
ментів від орендаря, орендодавець
орендних плат, в залежності від
протягом 10 робочих днів отримує
строку дії договору, крім чинного
у балансоутримувача довідку з
орендаря, для якого цей розмір стаінформацією про: наявність або
новить половину стартової оренвідсутність заборгованості з орендної плати за 1 місяць.
дної плати, страхових платежів,
Чинний орендар має переважне
результати перевірок, які проводиправо на продовження договору
ли протягом дії договору, інформаоренди в ході аукціону за умови,
цію про цільове використання общо він бере участь в такому аукц’єкта оренди протягом дії договору.
іоні та зробив закриту цінову проАбо таку довідку надає орендар
позицію, яка є не меншою, ніж
разом із заявою про продовження
розмір стартової орендної плати.
договору оренди та документами.
Для реалізації переважного праРішення про продовження договова чинний орендар надає згоду
ру приймає орендодавець при посплачувати орендну плату, яка є
годженні уповноваженого органу
рівною ціновій пропозиції учасниуправління або балансоутримувака, що подав найвищу цінову проча, якщо це передбачено його стапозицію, у разі чого орендар набутутними документами, не пізніше,
ває статусу переможця аукціону.
ніж через 30 календарних днів з
Згоду надають у ході спеціального
дати отримання заяви та докуетапу аукціону шляхом натисканментів.
ня кнопки в ЕТС. У разі відмови
Продовження договорів
орендаря сплачувати орендну плаоренди державного майна за
ту, яка є рівною ціновій пропозиції
результатами аукціону.

учасника, що подав найвищу цінову пропозицію, переможцем аукціону стає учасник, який подав наступну за величиною цінову пропозицію.
Якщо переможець відмовився
підписати протокол або з’ясувалося , що він не відповідає критеріям
ст. 4 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна» тобто не може бути орендарем, тоді ЕТС автоматично присвоює аукціону статус «аукціон не
відбувся» і тоді протягом 5 робочих днів оголошують аукціон на тих
же умовах.
У разі коли для участі в аукціоні
на продовження договору подано
лише одну заяву, договір оренди
укладають з таким заявником, або
продовжують з чинним орендарем,
якщо таким заявником є чинний
орендар.
Якщо переможцем став інший
учасник аукціону, договір з чинним
орендарем припиняють у зв’язку із
закінченням строку дії.
Аукціон на продовження договору визнається таким, за результатами якого об’єкт не було
передано в оренду, в разі:
- відсутності учасників аукціону;
- ненадходження від жодного
учасника аукціону цінової пропозиції, нездійснення жодним учасником кроку аукціону;
- закінчення аукціону без визначення переможця за умови настання випадку, коли чинний орендар
не відповідає ст.4.
У такому разі оголошується аукціон. Якщо і цей аукціон не відбувся, оголошуються аукціони із зниженням стартової орендної плати
на 50% та аукціон за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.
А в яких випадках орендодавець може відмовити у продовженні договору?
Рішення про відмову у продовженні договору може бути прийнято у таких випадках:
- обґрунтування власних потреб
уповноваженого органу управління або балансоутримувача;
- неможливість використання
об’єкта за цільовим призначенням;
- наявність об’єкта у переліку
об’єктів, що підлягають приватизації;
- якщо орендар не надав звіт про
оцінку майна у визначений строк;
- якщо орендар порушував умови договору та не усунув порушення у строк, визначений у приписі
орендодавця та/або балансоутримувача;
- якщо орендар прострочив сплату орендної плати більше 3 місяців;
- якщо орендар станом на дату
довідки балансоутримувача має
заборгованість з орендної плати
або не застрахував об’єкт чи має
заборгованість зі сплати страхових
платежів.
Варто зазначити, що у разі коли
протягом 30 календарних днів з
дати отримання заяви на продовження договору від уповноваженого органу управління не отримано погодження, рішення про продовження договору вважається
погодженим.
Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст юридичного відділу Турківської міської
ради.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження допоміжну робітницю кухні Світлану Антонівну Писанчин і бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,
родинного тепла, світлої радості в житті.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

ÒÅÌÏÈ ÂÀÊÖÈÍÀÖ²¯ ÍÅÇÀÄÎÂ²ËÜÍ²
Схоже, велику кількість українців провакцинують поляки.
Днями з’явилася інформація, що всіх заробітчан, що їдуть до
сусідньої держави, у примусовому порядку польська влада має
намір провакцинувати під час перетину кордону. У нас, як
свідчить статистика, дочекатися черги пересічній людині
складно. Про провал у цій важливій роботі сьогодні не говорить хіба що лінивий. Однією з причин звільнення Міністра
охорони здоров’я Максима Степанова, власне, стала провальна вакцинація.
На недавній сесії Турківської міської ради депутати прийняли
звернення до Президента України та Кабінету міністрів України, в
якому наголосили на незадовільній роботі влади та провальній
кампанії з вакцинації населення в Україні. Не надто обнадійлива
ситуація в цьому плані й на Турківщині.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

“ÊÓÁÎÊ ÏÀÌ’ßÒ² ÃÅÐÎ¯Â”
Минулої неділі на Турківщині стартував традиційний щорічний турнір “Кубок пам’яті Героїв”. Як і в попередні роки, його
фінансовим спонсором є учасник Революції Гідності, колишній
голова Турківської РДА Олександр Лабецький.
У групі «А» в смт. Бориня відбулися три поєдинки. Команда с.
Сянки, з рахунком 2:1, виграла у боринчан. Футболісти з Либохори, з рахунком 4:0, перемогли своїх сусідів з Верхнього Висоцького. А вже в наступному поєдинку верхньовисочани втратили шанс
увійти до півфінальної частини змагань, програвши боринчанам, з
рахунком 0:5. У наступну неділю, також на стадіоні смт. Бориня,
зіграють спортсмени Сянок та Либохори, Верхнього Висоцького
та Сянок, Борині та Либохори.
У групі «Б» на стадіоні с. Вовче за вихід у півфінал боролися три
команди. Місцеві футболісти, з рахунком 6:1, перемогли команду
с. Верхній Турів. Зазнали поразки верхньотурівці і від спортсменів
з Явори, з рахунком 0:4. А в третьому поєдинку внічию, з рахунком
2:2, зіграли команди Вовчого та Явори. Таким чином у півфінал
вийшли явірці та вовчани.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÇÀÒÅËÅÔÎÍÓÉÒÅ
Ñ²ÌÅÉÍÎÌÓ Ë²ÊÀÐÞ
Останнім часом до редакції надходить багато звернень, де
читачі просять надрукувати телефони сімейних лікарів, з
якими вони уклали декларації. У свій час ми уже публікували
таку інформацію, але, з огляду на те, що хтось, можливо,
загубив газету, та й деякі номери телефонів змінилися, робимо це повторно.
ОТЖЕ, СПИСОК ЛІКАРІВ ТА КЕРІВНИЦТВА КНП «ТУРКІВСЬКИЙ
ЦПМСД», А ТАКОЖ ЇХНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

П.І.Б.
Яцкуляк Микола
Петрович
Нагайко Іван
Юрійович
Семенків Інна
Анатоліївна
Рапій Галина
Михайлівна
Яворська Галина
Михайлівна
Бринь Степан
Васильович
Ясінська Ванда
Омелянівна
Лесик Уршуля
Михайлівна
Цюцик Ілля
Михайлович
Козлятнікова Тетяна
Ігорівна
Настасюк Марта
Анатоліївна
Бегей Оксана
Володимирівна

13

Сушицький Тарас
Юрійович

14

Будковський Сергій
Володимирович

15

Вовчик Юрій Ігорович

16

Комарницька Людмила
Володимирівна

17

Гартман Лариса
Петрівна

18.

Євчак Юрій Юрійович

19.

Тиндюк Володимир
Анатолійович

20.
21.

Ямборко Вікторія
Володимирівна
Созанська Анеля
Орестівна

Посада

Телефон

Головний лікар

0995271332
0673949955

Заст.головного лікаря

0990301996

Зав.Турківської АГПСМ
Лікар -сімейний
Лікар-терапевт
Турківської АГПСМ
Лікар-терапевт
Турківської АГПСМ
Лікар-терапевт
Турківської АГПСМ
Лікар-педіатр
Турківської АГПСМ
Лікар-педіатр
Турківської АГПСМ
Лікар-педіатр
Турківської АГПСМ
Лікар-сімейний
Турківської АГПСМ
Лікар-сімейний
Турківської АГПСМ
Лікар-терапевт
Турківської АГПСМ

0955857124
0501961867
0502188453
0994460146
0992462293
0994466098
0661147336
0502878283
0500891204

0965195727

Лікар-сімейний
Ільницької АМПСМ

0667635524
0664343930
0961352478

0985842367

Лікар-терапевт
Ясеницької АМПСМ

0978436806

Лікар-сімейний
Верхненської АМПСМ

0668662780
0987790955
0664838975

Лікар-педіатр Турківської
АГПСМ
Лікар-сімейний
Бітлянської АМПСМ

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно (серія САС №780123 від
16.09.2009 р.), видане на
підставі рішення виконкому Боринської селищної ради Турківського району Львівської області №55 від 28.08.2009 р. на
ім’я Євгенії Ігнатівни Сипливої,
вважати недійсним.

0671919089
0676792157
0661125718

Продаж керамзитних та бетонних блоків, пісок, цемент М500 та
щебінь різних фракцій. Доставка або самовивіз, м.Турка.
Телефони: 096-830-5989, 066-95-350-80.

ÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ, ÑÊËÎÁ²É,
ÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÕ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÕ ÌÅÒÀË²Â
МІСТО ТУРКА. ЗВЕРТАТИСЬ ЗА ВКАЗАНИМИ НОМЕРАМИ ТЕЛЕФОНІВ

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
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ПІДТРИМАЛИ
БЛАГОДІЙНУ
АКЦІЮ
«Великодній кошик для солдата» – особлива акція, яку
підтримало багато небайдужих людей Турківщини. І хоча
наші відважні захисники вже
одержали святкові пакунки,
відправлені волонтерами напередодні Великодня, ще є
багато благодійників, які
продовжують здавати свої
пожертви воїнам, що стоять
сьогодні на передовій в обороні нашої незалежної держави.
Так, минулого тижня 4300 гривень здала громада с. Бітля та
2600 гривень – Боринська селищна рада. Висловлюємо їм
щиру подяку.
Марія МАТКІВСЬКА.

(навпроти пожежної частини).
Пн- пт: 8.30 год. – 16.00 год. Сб: 8.30 – 14.00.

ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних цін на ВРХ в грн. за 1 кг
живої ваги для населення ПФ “Білаки”
ВИД ТВАРИН
Бички, понад 400 кг
Бички, до 400 кг
Молодняк, від 345 кг
Молодняк, до 345 кг
Молодняк сер. вгод.
Молодняк нижче сер. вгод.
Молодняк, худа
Доросла, вища вгод., від 352 кг
Доросла, вища вгод., до 352 кг
Доросла середньої вгод.
Доросла н/середньої вгод.
Доросла, худа
Коні І кат.
Коні ІІ кат.
Свині
Свиноматки
Барани

ÏÀÌ’ßÒÍÀ ÒÀÁËÈÖß
– ÍÀ ªÂÐÅÉÑÜÊÎÌÓ
ÊËÀÄÎÂÈÙ²
Днями виконавчий
комітет Турківської міської
ради розглянув і задовольнив
заяву єврейської громади України, в якій вона просить дозволу на встановлення пам’ятної таблиці на місці поховання євреїв в м. Турка, по вул.
Шептицького.
Напис на гранітній таблиці
буде трьома мовами – на івриті,
українською та англійською.
Наш кор.

ВІДРЕМОНТУЮТЬ
ФАСАД БУДИНКУ
ПОЛІЦІЇ
Начальник відділення поліції
№2 Самбірського районного
відділу поліції ГУ НПУ у
Львівській області Дмитро Роль
вдячний депутатам міськради
та Турківському міському голові
Ярославу Паращичу за прийняту програму матеріальної
підтримки й виділення 200 тисяч гривень. За ці кошти буде
відремонтовано більшу частину фасаду відділення поліції.
Наш кор.

«БОЙКІВЩИНА»

Â²ÇÈ, ÀÍÊÅÒÈ, ÔÎÒÎ. ÂÑ² ÂÈÄÈ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß.

0964397301
0508824487

Лікар-сімейний
Вовченської АМПСМ

Лікар-сімейний
Явірської АМПСМ
Лікар-терапевт
Нижньогусненської
АМПСМ
Лікар-терапевт
Верхньовисоцької
АМПСМ

21 òðàâíÿ 2021 ðîêó

Втрачений військовий квиток
НК №4640281, виданий Турківським РВК на ім’я Миколи Йосифовича Шикоряка, вважати
недійсним.

ЗАКУПІВЕЛЬНА
ЦІНА
38,90
37,90
37,90
37,90
33,65
29,00
19,15
36,25
35,25
33,05
28,10
19,30
30,05
26,55
23
21
45

Роман САВЧАК,
головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі,
сільського господарства, інфраструктури та захисту довкілля
Турківської міської ради.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Боринського ЗЗСО висловлює щире співчуття вчительці
Галині Іванівні Семків з приводу тяжкої втрати – смерті сина Василя.
Працівники Матківського ЗЗСО висловлюють щире співчуття вчительці
Галині Йосипівні Шпилько з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
брата.
Учні та класні керівники 2-го, 6-го, 7-го класів Верхньогусненського
ЗЗСО висловлюють щире співчуття учневі 2 класу Йосипу Молокусу,
учневі 6 класу Дмитру Молокусу, учениці 7 класу Христині Молокус з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька – Івана Йосиповича
Молокуса.
Колектив Ільницького ЗЗСО висловлює щире співчуття вчителю фізики Лесі Олександрівні Яворській, колишньому педагогу-організатору Михайлині Михайлівні Занкович та працівниці пришкільного інтернату Іванні
Іванівні Занкович з приводу тяжкої втрати – смерті батька, чоловіка та
свекра.
Колектив Радицького ЗЗСО висловлює щире співчуття вчителю Лесі
Олександрівні Яворській з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
батька.
Педагогічний та учнівський колективи Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття вчительці Марії Анатоліївні Цабан з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
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